
                                                            
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
Sergipe sedia reunião do Colegiado Nacional 
de Diretores e Secretários dos Conselhos 
Estaduais de Educação 
 
 

Sob a coordenação do Conselho Estadual de 

Educação (CEE/SE), o estado de Sergipe sedia, 

entre os dias 5 e 6, a XXXVII Reunião do Cole-

giado Nacional de Diretores e Secretários de 

Conselhos de Educação (Codise).  

A reunião plenária, que está sendo realizada 

no Palácio-Museu Olímpio Campos, em Ara-

caju, foi aberta na manhã desta quinta-feira, 5, 

pela professora da rede pública estadual Lu-

ana Boamorte, conselheira-presidente do 

CEE/SE. 

 

Com o tema "Cenário da Educação Básica no 

Brasil e reforma do Ensino Médio", a conferên-

cia inicial teve como palestrantes o secretário 

de Estado da Educação, Jorge Carvalho, e o 

presidente do Codise, Marcos Elias Moreira, 

conselheiro de Educação de Goiás. 

"Em nome do Governo de Sergipe, cumpri-

mento a todos os participantes de mais uma 

reunião plenária do Colegiado Nacional de 

Conselhos de Educação. Temos a consciência 

da importância dessa reunião, haja vista o mo-

mento atual da educação no país, quando se 

está discutindo a reforma do ensino, na Edu-

cação Básica. Então, o papel dos conselhos 

nesse contexto é de alta relevância", destacou 

Carvalho, em sua fala de abertura. 

 

Segundo a presidente do CEE/SE, Luana Boar-

morte, é extremamente significativo abrir tal 

espaço de discussão desse grupo em Sergipe, 

"porque os membros desse colegiado são pes-

soas que dominam tanto os aspectos burocrá-

ticos e administrativos quantos os quesitos 

técnicos e legais da atuação dos conselhos es-

taduais de Educação".
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SERGIPE 

Governo de Sergipe investe para qualificar 
educação no Baixo São Francisco 

 
O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria 

de Estado da Educação (Seed), elabora e exe-

cuta a Política Estadual da Educação e gerencia 

uma rede de ensino composta por 356 unida-

des escolares, distribuídas em todos os 75 mu-

nicípios sergipanos. Preocupada em atender 

as demandas educacionais específicas de cada 

região do Estado, a Seed promove investimen-

tos e atua de modo incisivo para elevar a qua-

lidade do ensino ofertado anualmente a mais 

de 10 mil alunos nas 41 escolas estaduais que 

estão localizadas nos 14 municípios que com-

põem o Território do Baixo São Francisco Ser-

gipano (TBSFS), região que apresenta os me-

nores Índices de Desenvolvimento Humano 

(IDH) do Estado. 

 

No TBSFS, localizam-se os municípios de Ca-

nhoba, Amparo do São Francisco, Telha, Cedro 

de São João, Propriá, Malhada dos Bois, San-

tana do São Francisco, Neópolis, São Fran-

cisco, Japoatã, Ilha das Flores, Brejo Grande e 

Pacatuba, todos circunscritos à Regional de 

Educação 06 (DRE-6). Além destes, a região 

conta também com o município de Muribeca, 

sendo este circunscrito à Regional de Educa-

ção 04 (DRE-4). 

 

Este território representa 8,8% da superfície 

territorial de Sergipe, com 1.946 Km² de área 

total, IDH em torno de 0,61 e uma população 

125.174 habitantes, dos quais 42% vive em 

áreas rurais e 58% em áreas urbanas. 



 

 

RONDÔNIA 

Aulão do Enem convoca alunos de Rondônia a 
repensar o planeta 

 
 

“O ambiente e a ação antrópica” não é assunto 

assimilado apenas por estudiosos. Atualmente 

está presente na mídia, no governo, em dife-

rentes organizações sociais e nas salas de aula 

do ensino fundamental ao curso universitário. 

Foi assim no segundo Aulão do Enem (Exame 

Nacional do Ensino Médio) no Teatro Estadual 

Palácio das Artes, sexta-feira (30) com a pre-

sença de aproximadamente mil alunos de di-

versas escolas de Porto Velho - Rondônia. 

 

Degradação de rios, igarapés, florestas, des-

tino do lixo, o ensino dos 5Rs (Reduzir, Repen-

sar, Reaproveitar, Reciclar, Recusar consumir 

produtos que provoquem impactos socioam-

bientais significativos. ), o saneamento básico 

em Rondônia e na Amazônia Brasileira. Esses 

itens foram passados a limpo pela professora 

bióloga Geane Torres. “Precisamos repensar a 

forma de atuarmos no planeta em que habita-

mos”, ela apelou para o auditório naquele mo-

mento silencioso e atento. 

 

Mais de mil alunos lotaram o Teatro Palácio 

das Artes na sexta-feira. 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente, os 

cinco Rs tem por objetivo uma mudança de 

hábitos no cotidiano dos cidadãos. A questão-

chave é levar o cidadão a repensar seus valores 

e práticas, reduzindo o consumo exagerado e 

o desperdício. 

O quarto R (reciclagem) é colocado em prática 

pelas indústrias que substituem parte da ma-

téria-prima por sucata (produtos já utilizados), 

seja de papel, vidro, plástico ou metal, entre 

outros. Ainda é preciso que se amplie o mer-

cado para produtos advindos deste processo. 



 

 

DISTRITO FEDERAL 

 

Embaixada dos Países Baixos recebe alunos  

 

Estudantes da rede pública do Distrito Federal 

visitaram mais uma embaixada nesta quinta-

feira (5). Foi a vez de os alunos da Escola Classe 

17 de Sobradinho conhecerem os Países Bai-

xos, nação também conhecida como Holanda, 

localizada na Europa Ocidental. 

Os estudantes da Escola Classe 17 de Sobradi-

nho aprenderam sobre a cultura do país, a cu-

linária e os costumes dos holandeses. 

Essa é a 22ª edição do programa Embaixadas 

de Portas Abertas. Desde que ele foi formali-

zado por decreto do atual governo, em agosto 

deste ano, já propiciou a visita a sete represen-

tações diplomáticas com sede em Brasília. 

As crianças do 5º ano aprenderam sobre a cul-

tura do país, assistiram a um vídeo documen-

tário, fizeram perguntas ao embaixador e pu-

deram degustar iguarias da culinária tradicio-

nal. 

A colaboradora do governo Márcia Rollem-

berg, presente à visita, destacou que os holan-

deses têm diversas parcerias e cooperações 

com o Brasil nas áreas comercial, educacional 

e ambiental. “A Holanda é um país de muita 

referência no campo da educação e da tecno-

logia e na questão hídrica”, observou. 



 

 

DISTRITO FEDERAL 

 

Secretaria promove ciclo de palestras sobre 
bem-estar no trabalho 
 
Uma educação de qualidade só é possível com 

profissionais saudáveis. Essa foi a principal 

mensagem do I Ciclo de Palestras de Bem-es-

tar e Qualidade de Vida no Trabalho dos Pro-

fissionais da Educação, promovido pela Secre-

taria de Educação. 

 

Realizado no auditório do Departamento Na-

cional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), 

o evento contou com a participação de servi-

dores da educação e especialistas na área de 

bem-estar laboral.  

 

Entre os presentes, estava o secretário adjunto 

de educação, Clovis Lucio da Fonseca Sabino, 

que ressaltou a importância do tema. "A ges-

tão de pessoas vai muito além das atividades 

burocráticas. Atualmente contamos com uni-

dades orgânicas com intuito de valorizar, de 

forma humana, nossos profissionais. Afinal, to-

dos somos educadores, pois contribuímos, de 

forma direta ou indireta, para a formação dos 

nossos jovens e adultos". 

 

A subsecretaria de gestão dos profissionais da 

educação, Kelly Cristina Ribeiro de Andrade, 

destacou a relação o bem-estar dos servidores 

e o trabalho exercido por eles. "É fundamental 

a humanização da relação entre secretaria e os 

trabalhadores. É preciso cuidar de quem cuida, 

pois esse acolhimento reflete na qualidade de 

ensino, em última instância", apontou.  

 

 

 

 

 

Para debater o tema, foram convidados os 

professores Mário César Ferreira, Fabiana 

Queiroga e Leda Freitas, especialistas na área 

de bem-estar no trabalho. Eles apresentaram 

as principais causas de adoecimento dos pro-

fissionais da educação e formas de evitar tais 

prejuízos.  

 

O ciclo de palestras faz farte também da pro-

gramação especial da Secretaria de Educação 

para outubro, quando é celebrado o mês do 

servidor. Além do evento, estão previstas ativi-

dades diversas que podem ser consultadas no 

site da secretaria. 
 



 

 

PERNAMBUCO 

 

Òpera no Teatro Santa Isabel recebe  
estudantes  

 
Cerca de 350 estudantes de oito escolas da 

Rede Estadual de Ensino puderam conferir 

uma apresentação da ópera “O Contrato de 

Casamento”, do italiano Gioacchino Rossini, 

composta no século XIX. A encenação aconte-

ceu no Teatro de Santa Isabel e foi interpre-

tada por atores da Academia de Ópera e Re-

pertório da Universidade Federal de Pernam-

buco (UFPE). A iniciativa é resultado de uma 

parceria entre a Fundação do Patrimônio His-

tórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e 

a Secretaria Estadual de Educação (SEE), com o 

objetivo de levar arte e cultura aos jovens das 

escolas públicas. 

 

As unidades de ensino que levaram seus estu-

dantes ao teatro foram as Escolas de Referên-

cia em Ensino Médio (EREM) Ginásio Pernam-

bucano – Aurora, Porto Digital, Joaquim Na-

buco, Sizenando Silveira, João Bezerra, além 

das Escolas Técnicas Estaduais (ETE) de Criati-

vidade Musical e Professor Agamenon Maga-

lhães. A história da ópera fala sobre um nego-

ciante do Canadá que pretende se casar na In-

glaterra e um cidadão inglês tem a ideia de 

vender a mão da própria filha ao estrangeiro. 

A moça, porém, está apaixonada por outro e 

arma um plano com o amante para causar a 

desistência do canadense. 

 

Rodrigo Cruz é baixo-barítono da Academia 

de Ópera e Repertório da UFPE e falou sobre a 

ideia da ópera. “É uma grande comédia, tudo 

muito caricato, e a história acontece bastante 

desde o passado, o pai querendo vender a fi-

lha em casamento, essa se passa em Londres. 

O rapaz por quem a filha é realmente apaixo-

nada não possui o dote necessário para des-

posá-la, por isso a trama se desenrola nesse 

sentido, de mostrar ao pai que ela quer casar 

com o rapaz da sua terra, mesmo sem posses”. 



 

 

PERNAMBUCO 

Secretaria realiza I Seminário de Educação  
Especial na Perspectiva Inclusiva 

 
Com o objetivo de abordar a política educaci-

onal de inclusão, a Secretaria Estadual de Edu-

cação (SEE) promove o I Seminário de Educa-

ção Especial na Perspectiva Inclusiva: Avanços 

e Desafios. O encontro acontece no auditório 

do Bloco B da Uninassau, no bairro do Derby, 

e reúne mais de 300 professores, gestores e 

educadores de apoio de escolas da rede pú-

blica e privada de ensino. 

A iniciativa parte da Gerência de Educação In-

clusiva e Direitos Humanos da Secretaria de 

Educação e conta com palestras e debates so-

bre temas envolvendo a inclusão. Neste pri-

meiro dia de atividades, o período da manhã 

apresentou palestras sobre a Lei Brasileira de 

Inclusão e as escolas privadas e o cumpri-

mento legal, além de um debate sobre os as-

suntos abordados. À tarde, as palestras minis-

tradas abordaram Libras e escrita de sinais, 

também seguidas por debate. A programação 

continua nesta quinta com temas como altas 

habilidades e superdotação, transtornos do 

espectro autista e música, processo de apren-

dizagem e inclusão. 

A chefe de Unidade de Educação Inclusiva da 

GEIDH, Sunnye Gomes, explicou mais sobre o 

objetivo da iniciativa. “Nosso intuito é formar 

e chamar para o diálogo sobre a questão da 

inclusão os professores do Estado do atendi-

mento educacional especializado, profissio-

nais da educação especial e abrimos esse es-

paço para os municípios que fazem parte do 

Pacto pela Inclusão que é um programa do Es-

tado e também para as escolas privadas. As 16 

Regionais estão representadas aqui com mais 

de 150 professores, instrutores e intérpretes 

brailistas, e esse encontro é essencial porque 

nós falamos tanto em inclusão porque não 

convivemos com as pessoas com deficiência.”  

 



 

 

BAHIA 

Estudantes participam de encontro territorial 
de líderes de classe em Barreiras  

 

Cerca de 106 estudantes, eleitos líderes de 

classe em 37 escolas da rede estadual, em 14 

municípios pertencentes ao Núcleo Territorial 

de Educação (NTE 11), participaram do III En-

contro Territorial de Líderes de Classe, em Bar-

reiras (863 km de Salvador). A iniciativa, da Se-

cretaria da Educação do Estado, objetiva am-

pliar as discussões sobre formas de liderança, 

proporcionar trocas de experiências entre os 

estudantes participantes e a construção de 

projetos e ações para uma cultura de partici-

pação e atuação nas unidades escolares. 

A atividade, que teve como tema central 'Ju-

ventudes que transformam: resistência e an-

cestralidade', aconteceu durante todo o dia no 

Centro Territorial de Educação Profissional 

(CETEP) da Bacia do Rio Grande. A programa-

ção envolveu oficinas e dinâmicas de grupo 

sobre a importância de ser líder de classe e 

qual escola querem para o futuro.  Também 

foram realizadasapresentações culturais, inter-

câmbio de aprendizagens coletivas entre os lí-

deres de classe sobre suas atuações durante o 

ano letivo e palestras com os temas: “O 

mundo, minha aldeia: sociedade de consumo 

x sociedades sustentáveis”; “Curto e/ou Com-

partilho: educomunicação, autoria e empode-

ramento" e “Educação para o século XXI: as 

competências socioemocionais na escola”. 

A diretora do NTE 11, Maria Aparecida Chagas, 

fez uma avaliação positiva do processo que, 

segundo ela, contribuiu para o protagonismo 

estudantil. “Aconteceu  uma integração e uma 

troca de experiências muito boa. Os estudan-

tes apresentaram o que estão realizando, pla-

nejando e como estão contribuindo para uma 

gestão democrática em suas escolas. Além dos 

questionamentos, ideias e encaminhamentos 

que estão transmitindo para o NTE”, afirmou. 

 



 

 

BAHIA 

 

Centro de Educação Profissional é selecionado 
como Destaque Estadual do Prêmio Gestão 
Escolar 2017 

 
 

O Centro Estadual de Educação Profissional 

em Gestão e Meio Ambiente (CEEP), localizado 

no município de Brumado, foi selecionado 

nesta quarta-feira (04) como Destaque da Ba-

hia pelo Comitê Estadual do Prêmio Gestão Es-

colar 2017. A unidade escolar representará a 

Bahia na etapa regional da premiação, que 

acontecerá nos dias 9 e 10 de novembro, em 

Natal (RN). 

O Prêmio Gestão Escolar é uma atividade do 

Conselho Nacional de Secretários da Educação 

(Consed), em parceria com as Secretarias Esta-

duais, que busca valorizar projetos inovadores 

e gestões competentes na educação básica do 

ensino público brasileiro. O objetivo da premi-

ação é estimular que escolas públicas mostrem 

o desenvolvimento de suas gestões, além de 

incentivar o processo de melhoria contínua na 

escola, pela elaboração de planos de ações, 

tendo como base uma autoavaliação. 

A edição deste ano contou com a participação 

de 155 unidades escolares inscritas no Estado, 

sendo 120 da rede estadual de ensino. Após 

análise de documentos, foram selecionadas 

duas unidades escolares: o Colégio Estadual 

Felix Mendonça, localizado em Itabuna e o 

CEEP de Brumado, que conquistou o “Desta-

que Estadual”. As duas unidades receberam vi-

sita técnica para a seleção da etapa regional.   

 

 



 

 

BAHIA 

 
 

 Estudantes se destacam com projetos de arte 
e cultura na FLICA 2017 

 

O casarão histórico que abriga o Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN), em Cachoeira, no Recôncavo Baiano, 

está sediando a Casa Educar para Transformar 

durante a Festa Literária Internacional de Ca-

choeira (Flica) 2017. No espaço, 70 estudantes 

da rede estadual, de várias regiões da Bahia, 

estão expondo suas criações desenvolvidas 

em sala de aula, no âmbito dos projetos de 

arte e cultura da Secretaria da Educação do Es-

tado.  

O secretário da Educação do Estado, Walter Pi-

nheiro, ressalta que os projetos apresentados 

na Flica 2017 demonstram o protagonismo es-

tudantil. “São estudantes extremamente criati-

vos e suas produções artísticas e culturais es-

tão conectadas com a realidade das cidades e 

dos territórios onde eles vivem. As obras, se-

jam elas visuais ou literárias, por exemplo, de-

monstram a preocupação que eles têm com as 

questões sociais e, principalmente, o papel pe-

dagógico que a escola desempenha na vida de 

cada um, fomentando esta capacidade cria-

tiva”.  

Logo no primeiro dia da Flica, os estudantes 

vivenciaram a emoção de protagonistas do 

evento e alguns deles foram premiados no 

concurso literário Gregório de Matos: Boca do 

Inferno, promovido pela Secretaria da Educa-

ção do Estado. Um momento de muita emo-

ção para 20 estudantes que tiveram suas obras 

selecionadas. 



 

 

BAHIA 

 

 Estudante embarca para participar do 
Parlamento Juvenil do Mercosul no Uruguai    

 

O estudante Admilson dos Santos Boaventura, 

18, 2º ano, do Colégio Estadual Castro Alves, 

em Adustina (a 356 Km de Salvador), no Nor-

deste do Estado, embarca, nesta quinta-feira 

(5) para Montevideo, no Uruguai, onde repre-

sentará a Bahia, para dar continuidade ao se-

gundo ano de mandato no Parlamento Juvenil 

do Mercosul (PJM), que acontece de 6 a 9 de 

outubro. Na semana passada, o estudante es-

teve em Brasília onde tomou posse no Parla-

mento Jovem Brasileiro (PJB). Nas duas instân-

cias, ele foi eleito por um projeto de gestão 

democrática na escola.  

“Esta tem sido uma experiência fantástica, por-

que vem ampliando minha visão e engaja-

mento sobre a política brasileira, além de pro-

porcionar uma oportunidade de conhecermos 

pessoas com outras ideias e culturas em um 

país continental”, afirmou Admison, que saiu 

da Bahia ontem, foi para Aracaju, fez conexão 

em Brasília e de Guarulhos, em São Paulo, em-

barcará, com outros estudantes de outros es-

tados brasileiros, rumo ao Uruguai.  

O estudante, que é filho de agricultora familiar 

e morador da zona rural, conta que em sua pri-

meira vez no PJB conheceu o processo de vo-

tação dos projetos de leis e a rotina parlamen-

tar na Câmara dos Deputados. “Todos os par-

ticipantes tiveram seus projetos votados nas 

sessões parlamentares e tive o prazer de ter o 

meu projeto de gestão democrática e partici-

pação estudantil aprovado. Apesar de ser uma 

simulação, ele fica à disposição para a utiliza-

ção, caso acha interesse, de algum deputado”, 

disse. 

 



 

 

TOCANTINS 

 Estudante participa de seletiva para Olimpí-
ada Internacional de Astronomia e Astrofísica  
 

A aluna Brenda Cassago de Assis, que cursa 

a 3ª série do ensino médio na Escola Estadual 

Frederico Pedreira Neto, está participando 

das seletivas da Olimpíada Internacional de 

Astronomia e Astrofísica (IOAA). A estudante, 

que teve um bom desempenho na primeira 

etapa, irá disputar a próxima fase no dia 23 

de outubro. 

Inscrever a aluna na IOAA foi uma ideia do 

professor de Física da Escola, Michel Mon-

teiro Matos. “Acho muito importante apresen-

tar para os alunos novos panoramas que en-

volvam a disciplina, para que eles se interes-

sem pela vida acadêmica. Percebi que a 

Brenda tinha potencial para participar da 

prova”, comentou o professor que inscreveu 

seis alunos da Escola na competição. 

Alternando a rotina de estudos entre o Exame 

Nacional do Ensino Médio (Enem) e a IOAA, 

Brenda Cassago está animada em participar da 

Olimpíada. “Fiquei muito surpresa com o re-

sultado, estou reforçando os estudos para par-

ticipar da segunda fase da competição. Nunca 

tinha visto ninguém participar de uma olimpí-

ada internacional, para mim, chegar até aqui é 

muito gratificante”, pontuou. 

Brenda ressalta ainda a importância do profes-

sor no processo. “Se não fosse o incentivo do 

professor Michel eu não teria participado da 

IOAA. Ele foi decisivo no meu desempenho e 

dos meus colegas”, afirmou. 

De acordo com o regulamento da competição, 

os participantes classificados na primeira fase 

farão um pequeno simulado e três provas on-

line entre outubro e dezembro. Após a terceira 

prova on-line, serão selecionados cerca de 150 

alunos com as maiores médias nas provas para 

fazerem, em março, uma prova presencial. Dos 

candidatos, cerca de 20 alunos serão classifi-

cados para receber treinamento intensivo a 

distância. 

Ao final dessas etapas, serão selecionadas 

duas equipes que representarão o Brasil na 

Olimpíada Internacional de Astronomia e As-

trofísica e na Olimpíada Latino Americana de 

Astronomia e Astronáutica (OLAA). 

 



 

 

 

 


